
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM SAISTĪBĀ AR IEPIRKUMA 
PROCEDŪRU “PAPILDUS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU 

REKONSTRUKCIJA UN IZBŪVE DUNDAGĀ”

1.  Jautājums. Iebildums  par  nolikuma 9.1.3.  punkta  a)  apakšpunkta  prasību:  pretendenta 
piedāvātajam  būvdarbu  vadītājam  jābūt  būvprakses  sertifikātam  ūdensapgādes  un 
kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā. Lūgums veikt grozījumus nolikumā.
Atbilde. Iebildumi ir  pamatoti  un ir  veikti  nolikuma grozījumi.  Informējam, ka Nolikuma 
9.1.3.  b)  apakšpunkts  tiek  izteikts  sekojoši:  "Projekta  vadītājam  ir  augstākā  izglītība". 
Nolikuma 10.3.6.c) apakšpunkts tiek izteikts sekojoši: "Projekta vadītāja augstākās izglītības 
apliecinoša dokumenta kopija un atsauksmes par Pretendenta speciālista pieredzi atbilstoši 
Nolikuma 9.3.2.2.punktā izvirzītajām prasībām".

2.  Jautājums. Sniegt punktu 9.3.1. un 9.3.2.1. interpretāciju par sūkņu staciju jaudu.
Atbilde. Apstiprinām,  ka  Nolikuma  9.3.1.punktā  b)  apakšpunktā  un  9.3.2.1.punkta 
b)apakšpunktā pieprasītā KSS jauda nepieciešama katrai KSS.

3. Jautājums. Lūdz iepirkuma komisiju skaidrot 9.3.2.3. prasīto pieredzi.
Atbilde. Nolikuma 9.3.2.3.punktā noteikto ieklāšanas darbu apjomu (5000 m2) ceļu būvdarbu 
vadītājam pēc inženierkomunikāciju ierīkošanas darbiem ir nepieciešams izpildīt viena līguma 
ietvaros..

4. Jautājums. Pretendents iebilst pret 10.3.7. punktu, ka ceļu būvdarbu vadītājam nav prasīts 
CV un pieejamības apliecinājums. Lūgums veikt grozījumus.
Atbilde. Iebildumi ir  pamatoti  un ir  veikti  nolikuma grozījumi.  Informējam, ka Nolikuma 
10.3.7.punkts  tiek  izteikts  sekojoši:  "Pretendenta  piedāvāto  galveno  speciālistu  CV  un 
pieejamības  apliecinājums  saskaņā  ar  noslodzes  laika  grafiku  atbilstoši  CV  veidnei  (D5 
pielikums).

5.  Jautājums. Pretenzija  pret  nolikuma  12.3  un  12.4.  punktiem  finanšu  piedāvājuma 
vadlīnijās, jo saskaņā ar tiem nevarēs objektīvi salīdzināt piedāvājumus.
Atbilde. Iebildumi ir pamatoti un ir veikti nolikuma grozījumi. Informējam, ka tiek dzēsts 
Nolikuma Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 1.rindkopa un 2.rindkopa tiek izteikta 
sekojošā redakcijā: "Pretendents ir atbildīgs par visu darbu izpildi,  kas minētas Tehniskajā 
projektā un tehniskajās specifikācijās. Finanšu piedāvājuma koptāmēs nekādas izmaiņas un 
papildus pozīcijas nav rakstāmas".

6.  Jautājums. Tehniskā piedāvājuma vadlīnijās tiek prasīts apraksts par darbinieku apmācību. 
Lūgums precizēt iekārtas un apmācību programmas kurām nepieciešamas apmācības.
Atbilde. Informējam,  ka  tiek  dzēsts  Nolikuma  D9  pielikuma  "Tehniskā  piedāvājuma 
sagatavošanas  vadlīnijas"  punkta  "Apraksts  par   darbu  izpildi  un  metodoloģiju"  6. 
apakšpunkts  "Nepieciešamajām  pasūtītāja  darbinieku  apmācībām  (apmācību  programmas 
projekts)".

7.  Jautājums. Lūgums precizēt  darbu mikrorajonos.  Vai  darbu apjomi jāiesniedz par katru 
posmu atsevišķi. 
Atbilde. Apstiprinām,  ka  ar  posmiem  saprotams  iedalījums  daļās  saskaņā  ar  Nolikuma 
4.1.punktu un būvniecības koptāmē norādīto.  Darba veikšanas grafiks jāiesniedz par katru 
posmu  (daļu)  atsevišķi,  katrai  ielai  atsevišķi  izdalot  tikai  galvenās  pasākumu  pozīcijas 
(piemēram, mobilizācija, zemes darbi projektēto UKT darbu zonā, ūdensvada montāžas darbi, 
pašteces  kanalizācijas  montāžas  darbi,  lietus  kanalizācijas  montāžas  darbi,  kanalizācijas 
spiedvada un KSS montāžas darbi u.c.).


